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I en verden som endrer seg i 
ett halsbrekkende tempo, tviler 
jeg på at jeg er alene om å 
stille dette spørsmålet.
Vi er nå noen uker inne i en situasjon med 
krig i Europa. Det vi ser utfolde seg foran våre 
øyne i Ukraina, var nok noe de fleste trodde 
hørte forrige århundre til. Europa opplevde 
to brutale verdenskriger i tillegg til en krig på 
Balkan. At vi nå igjen ser ufattelige lidelser 
og en brutalitet i krig på vårt kontinent vi 
ikke har sett siden andre verdenskrig, får nok 
mange til å rope som overskriften.
Du har nok allerede gjenkjent spørsmålet i 
overskriften fra Salme 121.
Salmisten starter salmen med: Jeg løfter 
mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min 
hjelp komme fra? I vers 2 får vi svaret: Min 
hjelp kommer i fra Herren, himmelens og 
jordens skaper.

La oss stoppe litt her. Det er to viktige spørs-
mål som må stilles: 
• Er vi i en posisjon hvor vi løfter våre øyne 
og roper etter hjelp?
•Hvor, eller hos hvem, søker vi etter hjelp?

Vår menneskelige natur vil aller helst klare 
seg selv. Dette merker vi spesielt når ting går 
bra og vi har noen småproblemer. Men, som 
jeg startet med, er det nok mange som nå 
roper etter hjelp.
Hvilket svar vi så gir på det neste spørsmålet, 
er viktig. De fleste vil i dag sette sin lit til FN, 
USA, NATO og de enkelte lands myndigheter. 
Vi viser enhet og styrke, og vi er mere samlet 
i fordømmelse enn noen gang før, sies det 
fra alle ekspertene rundt oss. Men kan de 
hjelpe?

Hvor skal min hjelp 
komme fra?

Jeg må svare annerledes og på samme måte 
som salmisten: Min hjelp kommer fra Herren, 
himmelens og jordens skaper! Hvilken trygg-
het vi har, vi som har tatt vår tilflukt til denne 
klippen. Han som har skapt alt av ingenting, 
sendte sin Sønn til soning for våre synder. 
Han skal, som det står i vers 7, bevare oss fra 
alt ondt, han skal bevare vår sjel. Hele salmen 
er full av løfter om hva vår Gud og Frelser 
vil gjøre for oss. Det er ingen av oss som er 
lovet å bli spart for menneskelig ondskap og 
brutalitet, som er resultatet av vårt opprør 
mot Gud, men Gud står bak løftene sine. Les 
hele salme 121.

Til slutt: 
Kan vi som er verdens salt og lys i denne 
mørke tid la lyset skinne og peke på at fred er 
knyttet til fredsfyrsten Jesus?
Men la oss når vi gjør det, være like realistiske 
som Jesus selv i Joh. 16,33 «Dette har jeg talt 
til dere for at dere skal ha fred i meg. I 
verden har dere trengsel. Men vær 
frimodige! Jeg har overvunnet 
verden»
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ImF Rogaland kunne feiret 120 års-
jubileum i 2021, men det var ikke et 
godt år for fester og jubileumsmar-
keringer.  Koronapandemi og smitte-
vernstiltak preget både kretsens og 
våre lokalforsamlingers arbeid. 

Vi fikk likevel gjennomført noen leirer og 
arrangement, men mye måtte likevel avlyses. 
Damehelga, Glad-sangdagene og den flerkul-
turelle leiren gikk av stabelen. Vi hadde i år 
også «Drive-in»-basar og gjennomførte en 
litt ny julemessevariant som i år ble et jule-
marked på Ognatun to kvelder i desember. 
Læringsfellesskapet for smågrupper, Sirkel 
D, ble avslutta etter sitt oppsatte program i 
november 2021. Fire smågrupper deltok og 
holdt ut selv om vi måtte utsette flere ganger 
og ble ferdige ett år etter planlagt avslutning. 
En av de flott nysatsingene vi fikk til å i 2021, 
var å gjennomføre en Retreat på Ognatun. 
Ognatunstyret, ansatte og dugnadsfolk har 
klargjort leirplassen vår med bl.a. innkjøp 
av lenestoler og å anlegge en tursti slik at 
praktiske forhold skulle ligge bedre til rette 
for retreatvirksomhet. Tre ansatte og ett 
frivillig komitemedlem har fått opplæring i 
retreatforberedelse og gjennomføring. Vi tror 
virkelig at vi følger i Jesu fotspor når vi invite-
rer kristne mennesker til å bruke tid i stillhet, 
bønn og bibelrefleksjon for å kunne leve nær 
Jesus i liv og tjeneste hele livet. 

På årsmøtet i 2021 ble kretsstyrets forslag 
til strategi og tiltaksplan behandlet. Etter 
innspill fra møtet ble den endelige planen 
godkjent på neste kretsstyremøte. Planen har 
overskriften «Full utrustning med Guds fulle 
rustning» og peker på flere viktige tiltak vi vil 
sikte mot framover for å utruste og disip-
pelgjøre hverandre til å tjene og leve et helt 
liv i etterfølgelse av Jesus. En viktig satsing, 
som vi tenker er en måte å invitere til å vokse 
og modnes som disipler, er at vi inngikk et 
samarbeid med Ungdom i Oppdrag om å ar-
rangere «Hjertefokus» på Ognatun i novem-
ber 2021. Dette samarbeidet håper vi kan 
fortsette framover og bety mye for mange 
som vil følge Jesus. 

Mange forsamlinger hadde ulike typer 
samlinger for å ta smittevernhensyn på alvor. 
Påskemøtene på Tau ble gjort om til digitale 
møter som ble spredt godt på Youtube. 
Mange satte stor pris på dette i ei viktig høy-
tid med veldig få samlinger grunnet pande-
mien. Et annet tiltak som ble brukt på Ogna, 
Klepp og Riska var en digital påskevandring 
med små andaktssnutter og oppgaver. Vi er 
ekstra takknemlige for at vi fikk mulighet til å 
avholde den Flerkulturelle leiren vår for bar-
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Årsmelding ImF Rogaland 2021
nefamilier som ikke har mulighet til å reise på 
egen ferie. Dette er alltid et flott arrangement 
som gir oss mulighet til å vise konkret nes-
tekjærlighet og dele det kristne håpet. Takk 
til Kristent Interkulturelt Arbeid i Rogaland 
for godt samarbeid. Julefeiringen vi har hatt 
på Ogantun i flere år kunne heller ikke gå 
som vanlig, men mat, gaver, julesang og en 
julehilsen ble levert på døra til de som hadde 
meldt seg på til det avlyste arrangementet.

Gjennom hele året har ei gruppe på sju, ut-
pekt av årsmøtet 2020, jobbet med organisa-
sjonsprosessen i ImF på vegne av ImF Roga-
land. Gruppa har sett på vår historie og røtter, 
og har møtt gruppene fra de andre kretsene. 
I siste del av 2021 har gruppa sett på mulige 
modeller for hvordan ImF kan bli organisert 
framover med en tydeligere målsetting om å 

gi mest fokus til å berøre våre naboer og de 
som ikke kjenner Jesus med evangeliet.
En ny forsamlingsdannelse er innmeldt i ImF 
Rogaland i 2021, nemlig Åkra bedehusfor-
samling.

Hele 2021 ble preget av et lite virus med 
store ringvirkninger. Vi er i bønn til Gud om at 
ikke mangel på kristent fellesskap kan ha ført 
mange bort fra Jesus, og vil prøve å stille våre 
kretsressurser til rådighet for forsamlinger og 
fellesskap i tiden framover slik at Guds rike 
kan vokse og gå fram i Rogaland. Takk til alle 
dem vi står sammen med og som deler den 
samme drømmen og bønnen om at dette 
må skje. Gud gis oss nåde og utholdenhet. 
Mange har bidratt til kretsens arbeid på 
svært ulike måter, vi kjenner igjen på stor 
takknemlighet til alle og enhver.

LLeeddiigg  hheellggeejjoobbbb  ffoorr  uunnggddoomm  ppåå  OOggnnaattuunn
• Vi på Ognatun ynskjer å kome i kontakt med ungdomar som 

kan arbeida tredjekvar helg på kjøkkenet på Ognatun.

• Løn etter ImF sitt regulativ
• For meir informasjon, ta kontakt med oss på Ognatun på             

telefon 51 79 38 88 eller e-post ognatun@imf.no
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Årsmøte

ImF Rogaland 20. april
Ognatun kl 17.30 

Generalsekretær Erik Furnes taler.

Glad-sangdager på 
Ognatun

Mandag 30. mai - torsdag 2. juni 
Marit Stokken Berland og Irene 
Krokeide Alnes synger og taler. 

Jarle Berland har bibeltimer
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Ognatunkafe
Tysdag 5. april. kl 11.00-14.00

Ta med familie og venner til ein hyggeleg
lunch på Ognatun!

Markedsdag på Ognatun
Tysdag 24 mai kl. 17.00

-Sal av blomster og grønsaker
-Sal av gryterett, lapper og pølse i brød
Vel møtt til ein triveleg ettermiddag på 

Ognatun!
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TESTAMENTARISKE GAVER; 0

FAST GIVERTJENESTE; 983 000

VINTERBASAR, DRIVE IN BASAR OG 
JULEMARKED; 236 000

FORENINGSGAVER; 871 000

OFF. TILSKUDD OG MOMSREFUSJON; 
475 000

LØNNSINNBETALINGER; 579 000

KONTINGENT OG LEIRKLUBB; 97 000

BETALING LEIR OG WEEKENDER; 524 000

RENTEINNTEKTER; 0

GAVER; 468 000

ANNONSERING; 74 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000 Inntekter 4 307 000 kr
2020: 4 797 000 kr

LØNN OG 
PERSONAL; 3 

057 000

KONTORLEIE; 80 000

ADMINISTRASJONSUTGIFTER; 156 000

KURS FOR ANSATTE; 49 000

MISJONSTILSKUDD; 394 000

KRETSBLAD OG LEIRBLAD; 82 000

ARRANGEMENTSUTGIFTER; 557 000

GAVER TIL ANDRE; 55 000
PORTO OG DATA; 126 000

REISEUTGIFTER OG KOSTPENGER; 71 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000 Utgifter 4 627 000 kr
2020: 4 176 000 kr

2020:

69 000

761 000

2020:

76 000

143 000

65 000

441 000

84 000

391 000

18 000

3 000

289 000

96 000

628 000

413 000

778 000

449 000

983 000

329 000

191 000

72 000

2 694 000

Underskudd 2021:
-320 000 kr
2020: Overskudd 621 000 kr

INNTEKTER OG UTGIFTER ImF ROGALAND 2021
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-Vi ynskjer at ungdommar skal få 
hjelp til å retta oppmerksamheita 
mot Gud midt i kvardagen.

        Av Terje Slettebø

Dette seier  Anita Auestad om «Ukens kick-
start» som er korte andakter som ImF-Ung 
legg ut på facebook og instagram. Kvar mån-
dag blir det lagt ut ein ny andakt. Dette er frå 
ungdommar til ungdommar og er på inntil 
1 minutt. Responsen er god og det kan vera 
fleire hundre som får med seg andaktane.
Anita Auestad er imponert over ungdomane 
som stiller opp og held andakter som blir 
sendt på nettet. Ho brukar å samle ein gjeng 
til ein sosial «happening» på Ognatun, og 
så tek ho inn ein og ein ungdom for filming 
i studio. -Eg gjev dei råd om andakten før vi 
begynner filminga om dei ynskjer det, det 
blir ein form for leiartrening. For nokre er det 
første gong dei held ein andakt. Ungdomane 
vel sjølv kva tema dei vil snakka om, men tek 
opp tema dei brenn for. Andaktane er blitt 
veldig forskjellige, men overraskande bra, 
opplever Anita og held fram:
Ungdommar i dag brukar mykje tid på å 
scrolle på mobilen, og då er det flott at det 
poppar opp andakter slik at dei kan få retta 
oppmerksamheita mot Gud og Jesus midt 
i kvardagen. Hovudmålet vårt er å nå så 
mange som mogleg med ein bodskap frå 
Gud , avsluttar Anita.

SONG OG MUSIKK-HELG
FURUTANGEN 3.- 5. JUNI

FREDAG:   19.30 Songmøte  22.00 ”Min song”
LAURDAG:   10.00 Bibelsamling 15.00 Bryggjebasar m/grilling

     19.00 Songmøte  21.30 Konsert
SUNDAG:   10.30 Songmøte 
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Sal av grillmat og drikke etter møta.
Det blir eige opplegg for borna laurdag 
kl. 10.00 og sundag kl. 10.30
Bestilling av rom/måltid: tlf. 90642479 / 
j.halsne@imf.no
Det blir gode fortøyingsplassar for båtar 
og plass til campingbilar.
Det blir kollekt på møta til ImF Rogaland. 
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08.06.2022 // 12 dager  –  Pris fra 22 950,-

Se dagsprogram på plussreiser.no

Zell am See og Berlin
OBERAMMERGAU 2022

Flotte naturopplevelser i Øst-Tyrol, 
kombinert med en sosial og innholdsrik 
busstur gjennom Europa og pasjonsspillet 
i Oberammergau. Color Line cruiseferjer. 
Kehlsteinhaus, Ørneredet. Alpelandskap, 
Franz Joseph Höhe. Guidet rundtur i Berlin. 
Vintersportsbyen Zell am See.

TURTEAM:
Torgeir Lauvås
Svein Bjarne Aase
Ingeborg Berstad Torp

Digitale 
andaktar 
får god 
respons!
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Anita Auestad
Barne- og ungdomsarbeidar 

Anita er 23 år og bur på Vigrestad saman 
med mannen sin, Kristian. Ho har gått på 
Bildøy Bibelskole. Då ho gjekk andre året 
der (T2), hadde Anita ImF-Rogaland som 
praksisplass. Ho fullfører denne våren studiet 
til Barnevernspedagog. I studietida har ho 
hatt deltidsjobb i ImF-Rogaland i 40% stilling. 
På fritida spelar Anita fotball og er aktiv i 
forsamlingsliv. 
På Vigrestad er Anita med i konfirmasjonsar-
beidet og ho er huskyrkjeleiar. Ho driv fram-
leis ei bibelgruppe for ungdom på Bore som 
ho starta som T2 - student. Anita brenn for 
ungdom og for at dei skal ha gode møtesta-
dar der dei kan snakka om både livet og trua 
si. Ho ønsker også å bruka sosiale media for 
å nå ut til ungdom, og at ungdom kan hjelpa 
og inspirera kvarandre på nettet.
I sitt arbeid i ImF-Rogaland er det leirarbeid, 
sosiale media og lagsbesøk som har oppteke 
det meste av tida. Men, Anita liker også å 
organisere, så ho har vore til stor hjelp med 
administrative oppgåver på kontoret.

Kontaktinfo
Kontordag: tysdag
Telefon: 481 92 104
e-post: a.auestad@imf.no

Anne Berit Aarsland
Leder for barne- og ungdomsarbeidet

Anne Berit er 46 år, kommer fra Nærbø, 
og har jobbet i ImF Rogaland siden 2006. 
Hun er gift, og har tre barn på 21, 24 og 25 
år. Hun er beredskapsmor, og var tidligere 
fostermor. Anne Berit er utdannet kokk, og 
har jobbet på Bryne Kro og Motell og på 
Tryggheim Videregående skole. Hun var også 
et år i Tryggheim Barnehage som assistent.  I 
fritiden har hun vært engasjert i styre og stell 
på bedehuset, i skolelag, i korarbeid, kristen 
dansegruppe, søndagskole i hjembygden sin 
og på Matningsdal bedehus. Hun har gått i 
bibelgrupper og foreninger. Hun driver bøn-
negrupper, har sin egen mentor, er medvan-
drer, og hun og hennes mann er mentorer for 
et annet ektepar.  

Anne Birgitte Auestad
Barne - og familiearbeider

Anne Birgitte er 43 år og bur på Vigrestad 
saman  med mann, og dei minste to borna 
på 13 og 15 år. Dei to eldste på 21 og 22 år er 

Terje Slettebø
Administrasjonsleiar

Terje starta i ImF-Rogaland i 1999. Dei første 
10 åra var han krinsleiar før han gjekk over i 
stillinga som administrasjonsleiar. Terje har 
heile sitt yrkesaktive liv arbeidd i «misjonen».  
Han starta som forkynnar i ImF-sentralt. Har 
vore krinsleiar i Dalsfjord og Bremanger In-
dremisjon (ImF) og Agder og Stavanger krins 
av Kristen Muslimmisjon (Nå, Lys over Land).
Terje, 57 år,  bur på Lye saman med familien. 
Han har vore med i arbeidet med å stara INN-
kyrkja på Lye og er aktivt med i arbeidet der. 

Arbeidsoppgåver:
Som administrasjonsleiar i ImF-Rogaland har 
Terje ein variert kvardag med ansvar for man-
ge ulike sider av arbeidet. Saman med krins-
leiar utgjer han leiarteamet for krinsen. Han 
fører rekneskapen for kretsen og han møter 
i kretsstyret og held styret oppdatert på den 
økonomiske utviklinga. Han er også sekretær 
for kretsstyret. Administrasjonsleiaren har 
også hovudansvaret for kretsbladet Siste 
Indre. Han legg reiserutene for forkynnarane, 
både tilsette og frivillige. Andre stikkord er 

Prensetasjon av de ansatte

gifte og har flytta ut. 
Ho har arbeidd i ImF Rogaland sidan 2014. 
Anne Birgitte er utdanna hjelpepleiar og har 
arbeidd som hjelpepleiar i Hå kommune. 
Ho har og arbeidd nokre år i barnehage på 
Vigrestad.
På fritida har ho vore med og drive Vigre-
stad barnekor. Nå er ho er med i arbeidet 
på Vigrestad misjonshus med gruppa Gjeng 
(5-7. klassingar, barnelag) annankvar fredag. 
Ho er også frivillig  på «Se meg - stasjonen» si 
klatregruppe. Anne Birgitte er glad i trening 
og turgåing!

Arbeidsoppgåver i ImF Rogaland er at ho 
har ansvar for nokre leirar. Ho er mykje rundt 
på lagsbesøk og deltek ofte med andakt  på 
ulike familiearrangement. Anne Birgitte øn-
sker også å ha fokus på å styrke ekteskapet,  
og i sitt arbeid er ho med og arrangerer ekte-
skapskurs. Tru i heimen, spesielt for barnefa-
miliar, er ho oppteken med, og her arbeider 
ho, i samarbeid med Awana om å lage korte 
filmar som tek opp konkrete utfordringar. 
Desse filmane skal leggjast ut på Youtube.
Anne Birgitte har 60 % stilling i ImF Rogaland.

Kontaktinfo:
Kontordagar: Måndag ,tysdag (halv) og 
torsdag. 
Telefon: 92090232
e-post: ab.auestad@imf.no

Arbeidsoppgaver:
I ImF Rogaland er Anne Berit leder for barne- 
og ungdomsarbeidet og hun har personalan-
svar for de ansatte i ImF Ung Rogaland. Anne 
Berit har hovedansvar for at det er kvalitet 
over leirene våre. Ellers jobber hun med 
julefeiring, og har vært med i arbeidet rundt 
flerkulturell leir. Hun jobber også for at flere 
lag kan få reise på lagsleir. Hun er pådriver for 
mentornettverket, Rogaland kristne men-
tornettverk, og har hovedansvaret for dette. 
Anne Berit har nylig tatt videreutdanning i 
sjelesorg og brenner for at kretsen skal legge 
til rette for gode tilbud innen sjelesorg.  Hun 
har også et sterkt engasjement for Retreat 
og gleder seg over at vi nå har startet opp og 
arrangerer retreat på Ognatun. 
Anne Berit har et brennende hjerte for en-
keltmennesker og ønsker at de skal få hjelp 
og oppfølging der de er til å leve nær Jesus 
og bli disippelgjort.

Kontaktinfo:                                                                                                                                         
Kontordager: mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag.
Telefon: 977 67 073
E-post: ab.aarsland@imf.no
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Tove Braut
Avdelingsleder på Ognatun

Tove har arbeidet på Ognatun siden mars 
2007 i 80 til 100% stilling.
Hun bor på Varhaug, er 64 år, har 3 barn som 
alle er gift og har familie.

Prensetasjon av de ansatte

oppdatering av nettside, utsending av brev/
PR materiell, personalansvar, søkje om øko-
nomiske midlar og ulike rapporteringar. Terje 
er ImF-Rogaland sin representant i Rådet for 
KIA-Rogaland.
Som administrasjonsleiar brukar han 20% av 
tida til administrative oppgåver for Ognatun, 
og møter  i Ognatunstyret.
Gjennom arbeidet har Terje kontakt med 
mange engasjerte misjonsfolk, noko han syns 
er både kjekt, inspirerande og eit privilegium. 

Kontaktinfo:
Kontortid: Måndag – fredag 09.00-15.00
E-post: t.slettebo@imf.no
Telefon: 51793880

BØNNE- OG TAKKEEMNE

Be for:
- Påskeleirane
- Årsmøtet
- Strategiprosessen i ImF
- Folket i Ukraina
- Sjøholt folkehøgskule

Takke for:
- Barnelaga og leiarane
- Lokalt forsamlingarbeid
- Styrer og kontaktperonar
- Tilsette på Ognatun og i kretsen
- Digitale andakter for ungdom

Du kan sende inn bøneemner til 
kretskontoret, så tek vi det med på 
bønesamlingar som vi har.
Send sms til 459 55 969 eller på e-
post: rogaland@imf.no 

Elisabeth Aarsland (24) frå Nærbø er 
tilsett som ny avdelingsleiar på Og-
natun frå 1. april. Ho er i ferd med å 
fullføre sin utdanning innan hotell-
leiing denne våren. Derfor startar 
ho opp  i jobben i 40 % stilling frå 
april og vil gå inn i 100 % stilling frå 
1. august.

Elisabeth er godt kjent på Ognatun ettersom 
det er over 10 år sidan ho hadde sin første 
jobb på kjøkkenet på Ognatun. I ein periode i 
fjor var ho kjøkkenleier, men arbeidar nå som 
kjøkkenassistent og vaskehjelp i 40% stilling.
Vi ynskjer Elisabeth Aarsland velkommen inn 
i nye oppgåver på Ognatun. 

Ny avdelingsleiar på Ognatun

Elisabeth Aarsland.

Tove gikk 2 år på handelsskole på Bryne, og 
deretter et år på Kvås folkehøyskole.
Etter mange år i jobb på HobbyMaks, som da 
var i endring, blei hun kontaktet av kretssty-
ret i ImF som utfordret henne å begynne på 
Ognatun.
Hun er med i to kvinneforeninger, en Finn-
marsforening på Varhaug og en Ognatun-
forening som holder til på Ognatun.

Arbeidsoppgaver:
Tove sin arbeidsdag består av å organisere 
utleie av Ognatun til leirer, konfirmant-
weekender, menighetsweekender, selskap, 
bryllup, kurs og skoleturer, eller utleie av 
leiligheter. Hun tar også imot bestilling av 
catering.  Hun hjelper gjerne til på kjøkken 
når det er ekstra travelt med matlaging og 
servering. Hun har arbeidsgiveransvar for de 
som jobber på kjøkkenet og med rengjøring, 
for vaktmester, og hun har i tillegg kontroll 
på en stor gjeng med frivillige dugnadsar-
beidere. 
Leirarbeidet er etter Toves mening det 
viktigste med Ognatun, men hun legger også 
stor innsats ned for å holde anlegget både 
fint og tjenlig til alle formål, og det er viktig 
for henne at alle skal kjenne seg velkomne 
til plassen. Hun er opptatt av at Ognatun 
skal framstå innbydende og moderne, og 
derfor jobbes det stadig med oppussing av 
anlegget.

Til påske takker hun av på Ognatun etter 15 
år i dette viktige arbeidet. Et arbeid utført 
med stor entusiasme og omsorg for Ogna-
tun. Vi takker for arbeidet og innsatsen gjen-
nom en viktig periode for Ognatun.

Kontaktinfo:
Kontordager: mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag.
Tlf. 51 79 38 88
Epost: t.braut@imf.no
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Lyngdal Bibelcamp 2022
Uke 27

Bibeltimer:
Andreas Evensen

Kveldsmøter:
Johan Halsne

Leirsjef:
Solveig Hosøy

Forsangere.
Gruppe fra 
Frikstad bedehus
 
Familiesamling torsdag
kl. 16:00 SEVEN

Konsert fredag
kl. 22:00 Justified

Leder kidzcamp

Leder ungdomscamp
Tonje Maria Friborg

Uke 28

Bibeltimer:
John Roger Nesje
 
Kveldsmøter:
Marit og Irene

Leirsjef:
Kenneth Foss

Familiesamling torsdag
kl. 16:00 Jarle Waldemar
 
Konsert fredag
Kl. 21:30
Sveinung Hølmebakk

Leder kidzcamp

Leder ungdomscamp
Inga Mei Steinbru

Uke 29

Bibeltimer:
Aud Karin K. Ringvoll

Kveldsmøter:
Svein Granerud

Leirsjef:
Ragnar Ringvoll

Forsangere: 
Familien Løsnesløkken
 
Familiesamling torsdag
kl. 16:00 Are Odland fra 
LEGO MASTERS.
 
Konsert fredag
Kl. 21:30 ”Star of hope”

Leder kidzcamp

Leder ungdomscamp
Solveig Haugen

Uke 30

Bibeltimer:
Erik Furnes

Kveldsmøter:
Torgeir Lauvås

Leirsjef:
Anja U. Heggen

Forsangere:
Gruppe fra Norheimsund
 
Seminar torsdag
kl. 16:00 Reidar K.
Åpne dører
 
Konsert:

Leder kidzcamp

Leder ungdomscamp
Ole Johan Hvarnes

Book nå for rom og leilig-
heter i sommar.
Bibelcampen.no
Telefon 38 33 06 50 /957 
45 158
E-post: drift@bibelcam-
pen.no

I motsetning til nesten alle andre 
kretser i ImF, har ImF Rogaland ingen 
skoler som vi eier eller driver. ImF 
starta i 2021 opp en ny folkehøyskole 
som hele organisasjonen eier sammen. 
Byggeprosjektet har vært krevende for 
organisasjonen vår, med flere økono-
miske kostnadssprekker. 

Tekst: XXXX
Foto: XXXXX

Kretsstyret i ImF Rogaland har, i likhet med 
flere andre kretser, ønsket å støtte ImF i 
denne satsingen, og har vedtatt å gå inn med 
200 000 kroner i dette skoleprosjektet. Vi tok 

Ny ImF-folkehøyskole for 16-åriner

en liten prat med Lars Johan Klokk, rektor på 
Sjøholt folkehøgskole, om den nye folkehøg-
skolen.

Lars Johan forteller at eiendommen på 
Sjøholt har tidligere vært husmorskole. ImF 
var i dialog med Ørskog kommune for flere år 
siden om å starte folkehøyskole for 16-årin-
ger, men fikk da avslag fra utdanningsdirek-
toratet. Det kom kontrabeskjed fra myndig-
hetene etter ei stund, som en del av den 
nye regjeringsplattformen da KrF gikk inn i 
Solberg-regjerningen, som gjorde at ImF like-
vel gikk i gang med folkehøyskoleprosjektet. 
Skolen ble kjøpt for 1 krone av kommunen, 
og oppussing, ombygging og bygging av nye 
internat for 100 elever starta opp.   

I august 2021 starta skolen med 26 elever. 
Disse ble innkvartert i gode rom i selve 
hovedbygget, men elevene ble flytta ned til 
nybygde rom i ett av de to internatbyggene 
som ble ferdige i midten av januar i år.

-Vi opplever at elevene våre gir uttrykk for 
stor trivsel, og det er kjekt å møte smil og 
gode blikk fra elever som liker seg på skolen, 
sier Lars Johan. Vi vil både gi dem et år med 
opplæring og være med å gi dem rom for å 
modnes som mennesker. Derfor har vi stor 
tro på at folkehøyskole for dem som trenger 
et annerledes år etter grunnskolen virkelig er 
liv laga. 
Til neste år har vi 120 søkere, der 30 allerede 
nå har bekrefta at de tar skoleplassen sin. Det 
er søkere fra Finnmark i nord til Agder i sør.  Vi 
har en målsetting om å få i alle fall 60 elever 
til neste skoleår, sier en optimistisk rektor på 
ImF nye folkehøgskole.

-Skal noen på ferie på disse kanter i sommer, 
har vi veldig lyst på besøk på vårt «Bed and 
breakfast» -tilbud som skolen tilbyr i skolens 
sommerferie. Vi trenger venner og forbedere, 
og et besøk hit vil jo kanskje gjøre vennskap 
og bønnetjeneste enda sterkere! Vi er selv-
følgelig spesielt glade for at ungdommer får 
tips om skolen vår, så vær med å gjøre skolen 
kjent til ungdomsskoleelever som skal velge 
vei videre.    
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Odd Narve Grude
Næringsbygg

Tlf.: 90 13 95 19
51 42 37 99

Tlf.: 464 22 022

Haugstad Eiendom AS
Postboks 37

4369 Vigrestad

Pål Hatteland AS
Entreprenør

Mob 99278710

Telefon: 51 77 82 00 
E-mail: post@bryneror.no

Grude Gartneri
Brekkeveien 18

4353 Klepp Stasjon

Bedriftsveien 35 - 4353 Klepp Stasjon
tlf.: 51 78 98 50

Tlf 975 25 110
Post@bryne-regnskap.no
www.bryne-regnskap.no

Haaland Tynnplate AS
Skogateigen 28
4362 Vigrestad

tynnplate.no

Pris standardrom Ognatun, kr 2155,- (Bu fleire i lag)
Pris enerom  kr 2765,-

Sengklær og to håndklær er inkludert i prisen.
Påmeldingsfrist 07. april!

Ved spørsmål ta kontakt med ImF-Rogaland
tlf. 51 79 38 80. mail: rogaland@imf.no

Påmelding: imfrogaland.no



Returadresse: ImF Rogaland, Mjølhusvegen 70, 4364 Sirevåg

Etter godt over 15 år som avde-
lingsleiar på Ognatun,  sluttar Tove 
Braut av i stillinga før påske denne 
våren.

        Av Terje Slettebø

Når ho skal summera opp desse åra, er det 
mykje å gleda seg over; -Det har vore ei vel-
dig utvikling der vi har fått utvida og bygd 
ut på Ognatun.  Spesielt den nye matsalen 
har blitt til stor glede. Dei gode og flotte 
dugnadsgjengane har og vore til stor glede, 
inspirasjon og nytte, og har vore med og 
forma Ognatun til den plassen den er i dag, 
seier Tove.
Ho framhevar også den gode støtta ho gjen-
nom desse åra har fått frå Ognatunstyret. 
Misjonsfolket må heller ikkje gløymast. Dei 
har vist oppriktig støtte og omsorg, og har 
vist at dei bryr seg om Ognatun gjennom 
alle desse åra, seier den avtroppande avde-
lingsleiaren.

Nå er aktiviteten oppe og går igjen 
på Ognatun. Frå første helga i 
mars og utover ser det nå ut til å 
bli arrangement kvar helg. Også i 
vekene ser det ut til å kunna bli litt 
aktivitet. God å oppleve at covid-19 
slepp taket og arbeidet normalise-
rer seg. 

Dugnadsfolket har stått på også denne 
vinteren. Nå er Gapahuken ferdig utvendig 
og ein driv og innreier den med sitteplassar 
inne. Den vil nå kunna bli brukt på påske-
leirane.

Gjennom vinteren er det blitt saga opp gan-
ske store mengder ved på Ognatun. Det har 
kome tre frå fleire ulike stadar, og dugnads-

Ei veldig utvikling
Korona
Kva har vore mest utfordrande?
-Det må vera koronaepidemien og alt det 
ustabile som den medførte av avlyste ar-
rangement og permiteringar. Det vart ein 
lang periode der samfunnet stengte ned og 
opna opp, og det var svært utfordrande å 
leia arbeidet på Ognatun i denne perioden, 
understrekar Tove.
Ho hugsar også den første tida på Ognatun 
som utfordrande. Ho var ny i arbeidet og 
måtte staka ut ein kurs for arbeidet, og i 
denne perioden var ikkje økonomien for 
Ognatun så god heller. Men det har vore 
ei god utvikling og nå er likviditeten blitt 
mykje betre.

Felles senter
Tove kjenner på at Ognatun har vore, og er, 
eit felles senter for misjonsfolket i forei-
ningar og forsamlingar i kretsen. Og, at 
Ognatun har vore ein samlingstad for alle, 
frå dei heilt minste i barnehagen til godt 
vaksne pensjonistar. Ho gledar seg over at 
på Ognatun har ein fått samla  mange barn 

og unge og formidla evangeliet til dei slik at 
dei har vorte kjent med Jesus; -Det dei har 
opplevd på Ognatun har for ein del staka ut 
kursen i livet, prega dei, og eg trur at det for 
mange har fått bety noko forevigheita, seier 
Tove og legg til; -Med dette perspektivet har 
det vore ein svært meiningsfull arbeidsplass. 
Det har vore mi bøn at Ognatun skulle vera 
ein plass prega av ein god atmosfære.

Bønn og omsorg
Når Tove Braut nå takkar av på Ognatun 
kjenner ho på takknemlegheit. Ho er glad 
for alle misjonsvenner ho er blitt kjent 
med. Det har vore ei velsigning å hatt eit 
meiningsfullt arbeid. Og i gode og vonde 
dagar har ho opplevd å blitt bært i bønn og 
omsorg av misjonsfolket.

Nytt frå Ognatun

gjengen sager, kløyver og pakker. Det vert 
mykje god ved til sals som skal varma godt 
til neste vinter.
På nyåret starta ein også arbeidet med å to-
talrenovera 4 rom og bad på internatbygget. 
Godt og vel 30 års bruk har sett sine spor, og 
det er på tide å fornye og sjå framover. Dei 
nye romma vil bli innreia med to rammema-
drassar og 2 senger som heng på veggen 

og kan slåast ut ved behov. Slik vil dei nye 
romma fungere godt både som dobbeltrom 
/ tomannsrom og 4 - mannsrom. Planen 
er at ein på sikt skal renovere alle romma i 
Internatbygget.

Gapahuken er ferdig utvendig.

Håkon Austbø sager opp ved av solide trær.

Slik ser dei nye sengene ut.


